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A1.3.2 Důstojná budova magistrátuOpatření

Typické aktivity • Návrh nového koncepčního řešení budovy magistrátu a plán postupného útlumu či trans-

formace stávajících budov úřadu s ohledem na současné potřeby, trendy a nutnou digitali-

zaci agend 

• Centralizace veřejných služeb do jedné moderní budovy s atraktivním, vstřícným prostře-

dím a vlastním zastupitelským sálem včetně technické části, zajištěným parkováním, 

definicí podmínek pro vhodné uspořádání, prostor pro jednotlivé agendy jak z pohledu 

uživatelů, tak z pohledu pracovníků

• Kvalitní architektonický návrh nové budovy/přestavby budovy se silným městotvorným 

potenciálem a urbanistickým přesahem do okolního území, inspirujícím další investory 

ve městě

 + pozitivní obraz města

 + vnímání magistrátu města širokou veřejností jako důstojné instituce

 + zefektivnění práce úřadu (vhodné pracovní prostředí pro úředníky, koncentrace služeb 

do jednoho areálu)

 + vyšší kultura a funkčnost veřejné správy

 + dispoziční uspořádání odpovídající současným i budoucím potřebám úřadu 

 + otevřenost vůči občanům (vše na jednom místě včetně navazujících služeb, kavárny apod.)

 + motivace pro zaměstnance (atraktivita, růst prestiže)

 – možnost vnímání zbytečnosti investicí do nové/rekonstruované radnice ze strany občanů

 – vysoká finanční náročnost

• Definice úřadu pro 21. století se všemi požadavky a náležitostmi

• Inspirace od jiných měst, které vybudovaly nové funkční budovy úřadů (kupř. Praha 7)

• Nalezení prostoru pro nový objekt či objektu vhodného k rekonstrukci – situování úřadu 

v centru města, vyloučení lokalit mimo obchodně-správní centrum Karlových Varů (špat-

ným příkladem je situování Krajského úřadu Karlovarského kraje na okraji města)

• Prověření, zda je možná revitalizace stávajících budov a jejich adaptace pro úřad 21. století,

zdůvodnění investice (citlivé zásahy, příjemná atmosféra, možnost se občerstvit v souladu 

s moderními trendy, posouzení vlivu fyzického prostředí na chování, práci a pocity uživatelů)

• Mimořádně kvalitní architektonické řešení (soutěž o návrh, výzva špičkovým týmům)

• Zvážení následného využití opuštěných budov (verze nová budova/rekonstrukce stávajících 

opuštěných budov – špatné zkušenosti s opuštěnými objekty KB, Mattoni apod.)

• Kreativní přístup a zvážení možností zapojení dalších veřejných funkcí do budovy 

(např. další veřejné služby, úřad jako komunitní centrum)

Očekávané přínosy
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Možné překážky

Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kancelář tajemníka 

 – odbor kancelář primátora

 – odbor právní

 – odbor financí a ekonomiky

 – odbor informačních technologií

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – odbor strategií a dotací

 – odbor rozvoje a investic

Vlastníci nemovitostí ve městě  

Firmy a podniky 

Dodavatelé v oblasti IT služeb, 

digitalizace, procesního řízení apod.
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• Obyvatelé města a kraje

• Návštěvníci města

• Podnikatelé a investoři působící ve městě

• Další subjekty ve městě (neziskové 

organizace aj.)

• Samospráva, pracovníci magistrátu

Cílové skupiny

A1.3.2 Důstojná budova magistrátu
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.2 Sounáležitost

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014–2020 

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Evropa připravená na digitální věk 2020–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

A1.3.2 Důstojná budova magistrátu

Naplnění hodnot


